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INLEDNING 

BAKGRUND OCH SYFTE 
Hallands företag delar utmaningen att attrahera, tillvarata och utveckla 
medarbetares kompetens med näringslivet i landet som helhet. Arbetslivet 
förändras snabbt, med digitalisering, automatisering och specialisering som några 
av de pådrivande trenderna. Några av konsekvenserna är generella, andra är mer 
branschspecifika. 

Kunskap om framtida kompetensbehov är avgörande för att i tid möta framtiden 
med rätt kompetens för långsiktig konkurrenskraft och framtidskapacitet. Till stöd 
för att bidra med den kunskapen har Kairos Future anlitats av Region Halland.  

Syftet med den här rapporten har varit att stärka konkurrenskraften för 
transportbranschen i Halland genom att synliggöra och analysera framtidens 
trender och utmaningar kopplat till kompetensbehov. Därmed bidra med: 

• Ökad kunskap i företagens ledningar om hur de kan anpassa sin 
kompetensförsörjning till omvärldstrender. 

• Ökad kunskap hos företag, företagsfrämjande organisationer och 
utbildningsanordnare om anpassningar som behövs i relation till framtida 
trender, utmaningar och risker. 

Denna rapport bygger på 8 djupintervjuer med företagare och branschföreträdare 
inom transportbranschen i Halland. Dessa kallas nedan ”företrädarna”. Rapporten 
fokuserar på vilka trender som de intervjuade ser som mest avgörande framåt och 
vad det betyder för kompetensförsörjningen. Rapporten bygger även på rapporten 
Möta framtiden med rätt kompetens i Halland – Övergripande trendanalys1 och 
befintliga studier och material om transportbranschens utveckling.    

Först redovisas den samlade bilden av hur branschen förändras, baserat på studier 
om branschens utveckling och vilka trender de intervjuade företrädarna ser som 
mest avgörande för framtiden. Därefter redovisas företrädarnas bild av vad 
trenderna betyder för kompetensförsörjningen. Rapporten avslutas med ett antal 
slutsatser i ljuset av djupintervjuerna, slutsatserna i rapporten Möta framtiden med 
rätt kompetens i Halland – Övergripande trendanalys och studierna om 
utvecklingen i transportbranschen. Rapporten är en i en serie av branschrapporter 
med samma format och finansieras med stöd av medel från Tillväxtverket.  
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FEM TRENDER FRÅN 
TRANSPORTBRANSCHEN  

Här redovisas de trender och de förändringar som ses som mest påtagliga bland de 
intervjuade företrädarna för transportbranschen. Vi fokuserar främst på 
återkommande teman, d.v.s. det som framförts av flera intervjupersoner, men även 
på intressanta enskilda spaningar.  

MOT ETT ALLT MER SJÄLVGÅENDE TRANSPORTSYSTEM 
Med stöd av Kairos Future genomförde Trafikverket en omvärldsanalys2 för att 
kartlägga trender relaterade till transportsystemet. Dessa sammanfattar den 
övergripande utvecklingen väl, varför vi här sammanfattar dem fritt utifrån hur de 
presenteras i rapporten:  

Ett alltmer digitalt baserat och automatiserat transportsystem 
I takt med att samhället digitaliseras, även transportsystemet, genereras allt mer 
data. Samtidigt ökar beräkningskraft och artificiell intelligens, vilket innebär 
möjligheter till ett mycket mer självgående trafiksystem och nya beslutsstöd 
baserat på sofistikerad dataanalys. Den tekniska utvecklingen kring självgående 
fordon är samtidigt mycket långt gången, men det institutionella ramverket med 
lagar och regler är ännu inte på plats för att en implementering ska kunna ske i full 
skala.  

Kraven på fossilfrihet och minskade utsläpp skärps  
Behovet av att minska utsläppen av växthusgaser är alltjämt en dominerande fråga i 
debatten om hur transportsystemet ska utvecklas. Allt större krav ställs från olika 
aktörer på att transportsystemets klimatpåverkan ska minska och fossila drivmedel 
fasas ut. För att nå de politiska målen om minskade utsläpp lär både tuffare 
styrmedel bli verklighet framöver, även om den tekniska utvecklingen är löftesrik.   

Fortsatt tryck på hög tillgänglighet och goda transportmöjligheter 
Befolkningsökning, ekonomisk utveckling och urbanisering, tillsammans med ökad 
välfärd och global handel, bidrar till ett ökat tryck på transportsystemet – både vad 
gäller personresor och godstransporter. Samtidigt ställs allt hårdare krav på hållbar 
tillgänglighet, såsom krav på fossilfrihet samt jämställdhet, minskade ekonomiska 
klyftor och ett transportsystem för alla. Detta påverkar och ställer nya krav på såväl 
samhällsplaneringen som utvecklingen av teknik och nya tjänster. Genom ny 
teknik, nya digitala tjänster och nya färdsätt (elscooter är ett exempel) sker såväl ett 
utvecklingstryck som utveckling av transportsystemet för att möta ökade krav. 

Transportsystemet integreras alltmer i samhällsutvecklingen 
Flera av de stora samhällsutmaningar vi står inför, som klimatpåverkan, 
bostadsförsörjning, arbetsmarknad, integration, jämställdhet, säkerhet och trygghet 
samt transportförsörjning i hela landet kräver insatser från många olika aktörer 
inom olika områden. Det blir allt tydligare att utvecklingen av transportsystemet 
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har en central roll för att möta flera av dessa utmaningar. Transportpolitiken knyts 
till fler politikområden och transportsystemen blir mer gränsöverskridande för att 
möta de stora samhällsutmaningarna.  

Ökade krav på samhällssäkerhet och robusta transportsystem 
Idag är krisberedskap på allas läppar till följd av Coronakrisen. Ett fungerande 
transportsystem är en viktig del för att andra funktioner i samhället ska fungera. 
Kraven ökar på att kunna upprätthålla funktionaliteten i systemet även vid extrema 
vädersituationer och vid höjd beredskap. I takt med ökad digitalisering i 
transportsystemet ökar även behovet av informationssäkerhet och säkerhetsskydd.  

Transportföretagen beskriver3, med tyngdpunkt på de tekniska aspekterna, 
utvecklingen inom branschen ovan som en perfekt storm till följd av 
digitaliseringen. De menar att framförallt den sammanlagda utvecklingen kring 
trenderna självkörande fordon, eldrift och uppkopplade fordon – som 
accelererar samtidigt och förstärker varandra – kommer att innebära oerhört 
kraftiga förändringar inom branschen de kommande åren.  

Ovan beskrivs utvecklingen inom transportbranschen i ett generellt perspektiv, 
nationellt och globalt. Vilka förändringar är mest påtagliga i den halländska 
transportbranschen? Nedan redovisar vi vad företrädarna i Halland har beskrivit i 
form av fem påtagliga trender. 

1. AUTONOMA FORDON MEN INTE HELAUTONOMT INOM KORT 
Den mest hype:ade frågan inom transportbranschen de senaste åren har varit 
självgående, eller autonoma, fordon. Företrädarna pekar på att diskussionen och 
framtidsbilderna kring de autonoma fordonen för ett par år sedan var överhettad 
och att svårigheterna kring att få dem på plats i praktiken underskattades. Nu ges 
bilden av en mer sansad diskussion, där mer hänsyn tas till svårigheterna kring det 
institutionella ramverket med lagar och regler. Företrädare menar också att det 
mest troliga är att fordon inte blir 100% autonoma, utan kommer kräva en förare, 
men där fler moment går av sig själva.     

Konsekvenser av trenden enligt företrädarna  
• Lindrande av chaufförsbrist vid ett scenario där utvecklingen går mer mot 

helautonoma fordon. 
• Förändrat kompetensbehov vid ett scenario där utvecklingen går mer mot 

delvis autonoma fordon.  

2. HÅLLBARHET, HÅLLBARHET, HÅLLBARHET… SÄRSKILT 
MILJÖMÄSSIG SÅDAN 
Hållbarhet och mer specifikt miljömässig hållbarhet präglar transportbranschen 
starkt enligt de halländska företrädarna för transportbranschen. Trenden drivs av 
konsumenter, men också av lagstiftare. Trenden påverkar vilka fordon som 
tillverkas, vilka drivmedel som används och hur den mest grundläggande 
infrastrukturen byggs. Företrädare pekar på att det inte är självklart vilka drivmedel 
och tekniker som kommer att användas i transportsystemet, om det kommer att bli 
fullt fokus på elektrifiering, eller en mångfald av drivmedel. Det pekas även på 
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osäkerheter kring vilka transportslag som kommer att vara mer eller mindre 
framträdande i framtiden. Att krav på minskade utsläpp kommer driva 
utvecklingen är dock givet.    

Konsekvenser av trenden enligt företrädarna  
• Stora kostnader krävs för att möta kraven på hållbarhet. 
• Omställning av fordonsflottorna till mer elektrifierade. 
• Mer miljövänliga drivmedel. 
• Minskat ”okynnesresande” som tidigare kunde accepteras kan minska 

resandet. 

3. MOT ELEKTRIFIERING 
Även om företrädare pekar på osäkerheter kring drivmedel och tekniker 
återkommer de till elektrifiering som ett givet spår framåt. Beroende på 
transportslag är utvecklingen olika långt gången, men alltjämt pågående gällande 
såväl bilar, som bussar, lastbilar och flyg. När det gäller bilar är utvecklingen 
relativt långt framme och 80% av nya personbilar skulle enligt Bil Sweden kunna 
vara helt eller delvis elektrifierade, men det kräver utbyggda elnät och 
laddinfrastruktur4. Lokal och regional busstrafik har goda förutsättningar att vara 
batteridriven5, medan lastbilar kräver elektrifierade vägar. Inom flyg är 
elektrifierade plan en realitet i framtiden, enligt företrädare, om än för kortare 
sträckor.  

Konsekvenser av trenden enligt företrädarna  
• Minskade utsläpp  
• Större acceptans att resa och förflytta människor och varor och därmed 

ökad trafik 
• Radikalt ökad elförbrukning och behov av eltillförsel 

4. SÄKERHET I DIGITALA MILJÖER  
Den drivande bakomliggande megatrenden som påverkar transportbranschen i 
mycket hög utsträckning är digitaliseringen. Företrädarna i Halland betonar IT-
säkerheten som en viktig aspekt av utvecklingen. När fordon blir allt mer 
digitaliserade och automatiserade blir säkerheten kring själva funktionaliteten helt 
avgörande. ”Datorer är inte bra på avvikelser” påpekar företrädare som ett skäl till 
att ett betydande säkerhetsarbete måste löpa parallellt med digitaliseringen. Mer 
digitaliserade arbetsmiljöer ställer också krav på ett förändrat säkerhetsmedvetande 
hos de som jobbar inom branschen, vid sidan av hur själva fordonen förändras.   

Konsekvenser av trenden enligt företrädarna  
• Förändrade kompetenskrav för att upprätthålla säkerhet i digitala miljöer 
• Säkerhetsrisker kopplade till digitala möten som tidigare varit fysiska 

5. FRÅN FÖRFLYTTNING TILL SERVICE 
Under lång tid har arbets- och samhällslivet rört sig i en riktning mot mer tjänster. 
Bakom förändringen ligger tekniska förändringar och ökad levnadsstandard. Även 
inom transportbranschen kan tjänstefieringen väntas öka, då ökad automatisering 
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ger utrymme för en förare att bli mer av en serviceperson. Samtidigt finns en ökad 
efterfrågan på tjänster i samhället generellt, vilket bidrar till utvecklingen. Även 
inom andra branscher6 kan kraven på en förare som något mer än en person som 
förflyttar människor och varor noteras. Denna glidning från det traditionella 
uppdraget som chaufför återkommer vi till i avsnittet nedan.    

Konsekvenser av trenden enligt företrädarna  
• Förändrade kompetenskrav bland befintliga förare. 
• Möjlighet att rekrytera helt andra personer än idag, t. ex från serviceyrken. 
• Ökad risk för missnöjda kunder, såväl som ökade möjligheter till riktigt 

nöjda kunder beroende på servicenivå och bemötande.  
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EFTERFRÅGADE KOMPETENSER I 
DEN HALLÄNDSKA 
TRANSPORTBRANSCHEN 

Här redovisas den samlade bilden av kompetensbehovet som de halländska 
företrädarna uttrycker i intervjuerna. Även här fokuserar vi på återkommande 
teman, men lyfter även enskilda tankar eller omständigheter som sticker ut som 
extra intressanta. Region Hallands prognos7 för transport och magasinering pekar 
på en ganska konstant sysselsättningsutveckling, men ett rekryteringsbehov på 
1300 personer fram till 2025 till följd av pensionsavgångar och en växande 
bransch. De överlägset största yrkesgrupperna inom branschen är olika förare, 
lastbilsförare framförallt, men även buss och taxi.  

Nedan fokuserar vi på fyra framträdande kompetensmålgrupper för Halland, enligt 
bilden från de intervjuade företrädarna för transportbranschen.  

1. SERVICEINRIKTADE FÖRARE 
Den dominerande yrkesgruppen inom branschen, idag och imorgon, kommer att 
vara förare av olika slag, som ovan nämnt. Men företrädarna betonar att yrket är i 
förändring. ”Från förare till att möta människor och ge god service. Det ställs 
högre och högre krav på bemötande. Skulle det bli autonoma fordon är det en 
kundvärd det är fråga om”, påpekar företrädare. Inom kollektivtrafiken är 
utvecklingen mer självklar, men även när det gäller varuleveranser betonar 
företrädare vikten av en serviceinriktad förare.     

2. DIGITALT KUNNIGA MEKARE OCH FÖRARE 
Den tid då mekaren strikt arbetade mekaniskt är ett minne blott. Att det kommer 
behövas underhållspersonal när fordonsflottorna elektrifieras och digitaliseras är 
ingen vild gissning. ”Elbussar kräver annan typ av kompetens i verkstaden, en 
mekare med elcert-behörighet”. Att gå från mekanisk hantering till digitaliserad 
relation till ett motorfordon kräver en helt annan systemförståelse, enligt 
företrädare. Även på förarsidan kommer förmågan att hantera digitala system bli 
allt viktigare. Redan idag används t. ex excel för planering enligt företrädare, men 
morgondagen kommer att erbjuda mer och annan programvara än så.   

3. LÄRVILLIGA MED YRKESKÄNSLA  
EU-projektet The Development and Research on Innovative Vocational 
Educational Skills project (DRIVES)8 kartläggning av fordonsbranschen pekar på 
ett starkt behov av utbildning och fortbildning på arbetsplatserna. Detta till följd av 
den transformation branschen befinner sig i. De halländska företrädarna betonar 
också vikten av att vid sidan av det reguljära utbildningssystemet träna upp ny 
kompetens och att det ofta faller på näringslivet att göra det. ”Skolan hänger inte 
med. Då trycker vi över kostnad för utbildning till näringslivet”. Därmed är det 
mycket eftertraktat med personer som har vilja och förmåga att lära och att bygga 
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upp den yrkeskänsla som krävs när arbetet förändras och blir mer komplext. 
Personer med vilja att lära och utvecklas tenderar också att vara 
utvecklingsorienterade när det gäller verksamhetens förbättringar, vilket är viktigt i 
en bransch med högt konkurrenstryck.  

4. AUTOMATIONSMÄSTARE 
Slutligen är det uppenbart att mänsklig kompetens kommer att krävas för att 
bemästra alla automatiserade processer som tar sig in i branschen. Det kan handla 
om automationsingenjörer och data scientists som utformar systemen i viss 
utsträckning, men företrädarnas bild av behovet i Halland är mer av personer som 
kan monitorera och använda automatiserade system och processer. ”Det handlar 
om systemförståelse. Att höja blicken, inte bara trycka på samma knapp flera 
gånger utan att något händer”, enligt företrädare som betonar vikten av att förstå 
helheten för att kunna utnyttja automationens fördelar.   
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SAMMANFATTANDE SLUTSATSER 

I den här rapporten har företrädare för transportbranschen i Halland intervjuats och 
fått ge sin bild kring två övergripande teman: 1) vilka trender präglar branschen 
och 2) vad får dessa trender för konsekvenser på kompetensförsörjningen? Deras 
beskrivningar och bedömningar har setts i ljuset av den generella analys över 
trender kring arbetslivet generellt som utgör huvudrapporten i det här 
sammanhanget, samt de analyser och bedömningar som mer specifikt handlar om 
transportbranschen.  

Slutsatserna ifrån djupintervjuerna, i ljuset av befintligt material och 
huvudrapporten är sammanfattningsvis: 

• Mot självgående, men knappast omedelbart. Diskussionen kring 
autonoma fordon har lämnat hype-fasen, nu finns en mer realistisk syn på 
utvecklingen.   

• Hållbarhets- och miljökrav driver utveckling. Kraven på att branschen 
ska minska utsläpp driver förändring på många sätt, inte minst teknisk 
utveckling.  

• Från förflyttning till service. Föraryrket och kraven på förarna håller på 
att förändras, där inslaget av att kunna ge service blir allt viktigare. Själva 
förflyttningen av varor och människor blir en del av ett bredare 
serviceerbjudande. Den uppenbara konsekvensen är en efterfrågan på mer 
serviceinriktade förare.    

• Elektrifiering slår på bred front. Fordonsflottorna elektrifieras oavsett 
fordonsslag, om än i lite olika takt.   

• Säkerhet på nytt. Säkerhet har alltid varit en jättefråga i branschen, men 
det krävs ett annat säkerhetsmedvetande i elektrifieringens och 
digitaliseringens kölvatten.   

• Mekare som inte arbetar särskilt mekaniskt. Summan av elektrifiering, 
digitalisering och (drifts)säkerhet blir ett stort behov av digitala mekare. 

• Lära sig på plats blir avgörande. Mycket av yrkeskunnandet inom 
branschen kommer att behöva läras på arbetsplatserna. Personer med vilja 
och förmåga att lära upp en yrkeskänsla är starkt eftertraktade.   

• Automationsmästare vid rodren. Även om det inte går lika fort som 
många ville och önskade för ett par år sedan är riktningen i branschen mot 
ökad automatisering. Det kräver människor med förståelse för 
automatiserade system och processer för att det ska fungera i praktiken.    

Sammanfattningsvis är transportbranschen i en fas av mycket kraftig förändring 
som ställer höga krav på de yrkesverksamma. Tjänstefieringen, omställningen till 
minskade utsläpp och omställningen till mer automatisering ställer mycket höga 
krav på såväl arbetsgivare som medarbetare att anpassa sig till en ny verklighet.      



KAIROS FUTURE 
Consultants for Strategic Futures 

 

11(12) 
 

OM KAIROS FUTURE 

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag 
att förstå och forma sin framtid. Genom trend- och omvärldsanalys, innovation, 
strategi och mjukvarustöd för AI-driven analys, omvärldsbevakning och 
innovation, hjälper vi våra kunder att omsätta de stora sammanhangen till konkret 
handling. Kairos Future grundades 1993, vårt huvudkontor finns i Stockholm och 
vi har egna kontor eller samarbetspartners över hela världen. 
 
För mer information, se www.kairosfuture.com eller kontakta oss: 
 
Kairos Future 

Box 804 
101 36 Stockholm 
Besöksadress: Västra Järnvägsgatan 3 
08–545 225 00  
info@kairosfuture.com   
www.kairosfuture.com 
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